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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток та матеріально-технічного
забезпечення Запорізької гімназії №97
 за державні кошти:


Для 1 класів 4 ноутбуки на суму 95200 грн;



30 одномісних парт та стільців до них (при загальній потребі понад 80
штук);



2 відкриті шафи, 1 вчительський стіл зі стільцем;



1 Телевізор;



8 сушарок для рук;



миючі та дезинфікуючі засоби, на суму 120.000 грн., жидке мило 40
літрів;



роздатковий та дидактичний матеріал для учнів перших класів:
конструктор LEGO штук на суму 15840 грн., демонстраційні
матеріали, папір А4 на суму 4000 грн.;



Відремонтовано каналізацію в підвалі та на вулиці на шляху до
каналізаційного люку в блоці початкової школи (50000 грн.).

Розвиток та матеріально-технічного
забезпечення Запорізької гімназії №97
 за кошти від оренди приміщень







2 шкільні дошки на 5 поверхонь (6400 грн.)
плитку керамічну (7990 грн.)
умивальники та змішувачі до них (4944 грн.)
світильники панель світлодіодна (8325 грн.)
фарба для оновлення кабінетів, рекреацій їдальні (17924 грн.)
драбина (2250 грн.)
Використовуючи дані матеріали було оновлено кахель,
умивальники біля спортивної зали, встановлено сушарки.
Шкільні дошки були замінені в кабінетах математики та
біології. Зроблено косметичний ремонт (фарбування стін та
вікон, заміна шпалер) в кабінетах початкової школи №225,
319,

 участь в конкурсах/грантах


конкурс «Простір 2021» від Зелений центр «МЕТІНВЕСТ» і за результатами участі,
відбулося облаштування на території закладу конструкції для збору кришок.

Витратити коштів по БФ «Пошук» за 2021-2022 н.р.
За період з 01.06.2021 по 01.06.2022 накопичено 13 723 грн. 93 коп.
Витрачено 15 837 грн. 00 коп.
Ці кошти було витрачено на:










шпаклівка, валики, кісточки (загальною вартістю 2041 грн.);
бумага А4 (2100 грн);
послуги ремонту та часткового оновлення обладнання для
організації wi-fi доступу (5000 грн);
сантехніка на умивальники (3012 грн);
шкільна дошка на 5 поверхонь для 1 класу (3189 грн.);
банківські послуги - 495 грн.
придбано та встановлено вуличну відеокамеру (1200 грн.)

Для облаштування зон відпочинку та місця спілкування учнів на
перервах було придбано тенісний стіл.
■ Слід зазначити що, гроші на нього зібрали за допомогою акції зі
збору макулатури всією школою.
Дякуючи батькам та їх прагненню до покращення умов навчання учнів закладу,
протягом поточного року було придбано та передано закладу в користування:
 жалюзі в кабінети 217, 202;
 ролети в кабінет 205;
 меблевий куток в кабінет 313;
 БФП в кабінет 318;
 шафу для одягу в кабінет 314;
 шкільну дошку в кабінет 203;
 12 шаф для дитячого одягу в кабінет 316 (1-Г);
 канцелярське приладдя, папір, фарбу для принтера (3-Б);
 дверний замок в кабінет (9-А);
 комплект фарб для принтера, папір 5 упаковок, плівка для ламінування 1
упаковка, косметичні засоби, совок (4-В);
 комплект фарб для принтера, парір А-4, LEDлампи 2 шт., косметичні засоби;
 косметичний ремонт кабінету, заміну штори (6-В),
 придбано книжкову полицю, 2 шафи для учнів, 2 м’які диванчики в кабінет 315
(1-Б).

Розвиток та матеріально-технічне
забезпечення Запорізької гімназії №97
 за депутатські кошти заплановано:


придбання акустичної системи для озвучування рекреацій закладу
на суму 16600 грн;



Депутат міської ради Пенчук І.Л. допомогла придбати 5
водонагрівачів та шкільну дошку на суму 29998 грн.

■ в 6 туалетних кімнатах на 2 та 3 поверхах встановлено санітарні
кабінки (50000 грн.),

■ відновлено замки в кабінетах.
В 2022 році адміністрація закладу продовжила
звертатися до депутатів обласної та міської рад. На
жаль, станом на день звіту директора, через
запровадження воєнного стану
в Україні та
обмеженням фінансового ресурсу, грошова допомога
від депутатського корпусу міської та обласної рад
спрямована на інші цілі

За результатами звернень до
відповідних підприємств на
території закладу:
■ замінено аварійні кришки люків на резинові та бетонні;
■ зроблено ревізію вуличного освітлення;
■ замінені з’єднувальні коробки на стовпах освітлення;

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА

Кількість педагогічних працівників у закладі освіти – 49.
У 2021-2022 н.р. заклад був укомплектований педагогічним кадрами у
відповідності до штатного розпису.
Динаміка змін в статистичних даних щодо якісного складу
педагогічного колективу наведено в таблиці:
Навчальний рік

Всього
педагогів

Вища
категорія

Перша категорія

Друга
категорія

2020-2021

47

17

12

8

10

2021-2022

49

17

13

12

7

Станом на 01.06.2022 року існують наступні вакансії:
Заступник директора з НВР – 0,5 ставки.

Спеціаліст

Кадровий склад педагогічного колективу
гімназії № 97
В поточному році були атестовані 9 педагогічних працівника. Трьом вчителям було підтверджено
вищу категорію, з них двом педагогам підтверджено звання «старший учитель» і одному вчителю
звання «учитель-методист». Двом вчителя було підтверджено першу кваліфікаційну категорію,
одному вчителю підтверджено категорії «спеціаліст» (11 розряд) та звання «старший учитель».
Підвищили кваліфікаційну категорію за результатами атестації три вчителі, з них двом присвоєно
другу кваліфікаційну категорію і одному вчителю першу кваліфікаційну категорію

Відповідність

Відповідність

Присвоєно

1

3

1

-

1

-

3

5

-

-

Присвоєно

Відповідність

«Учитель-методист»

Встановлено

«Старший
учитель»

Відповідність

Спеціаліст
(Розряд)

Присвоєно

Друга
кваліфікаційна
категорія

Відповідність

Перша
кваліфікацій
на категорія

Присвоєно

Відповідність

Вища
кваліфікаційна
категорія

Присвоєно

Кількість вчителів, які
атестуються

Навчальний рік

Динаміка педагогічного росту представлена таблично:

2017 - 2018

15

-

8
(1
провідни
й
бібліотек
ар)

2018 - 2019

15

-

-

-

2

2

-

-

1(11)

1

8

2019 - 2020

13

1

5

1

4

1

1

-

-

1

3

2020 - 2021

2

-

--

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

2021-2022

9

-

3

1

2

2

-

1(11)

-

3

-

1-(учительметодист)

-

1-(учительметодист)
2 (психолог
методист)
(вчитель
методист)

Творчі групи:
«Розвиток школи» (керівник директор Левченко В.В.),
«Створення безпечного освітнього середовища та попередження та
протидія булінгу» (керівник Довжик Л.О.),
«Виховання громадянина, патріота України» (громадянське,
національно-патріотичне виховання, мовний менеджмент)
(керівник Глухенька І.В.),

«Впровадження концепції НУШ» (керівник Шпак Ю.Г.),
«Впровадження STEM – освіти» (керівник Шандрук О.О.).

Впродовж навчального року були проведені методичні навчання з вчителями:


















практикум для вчителів закладу «Інструменти дистанційного навчання. Робота з електронними журналами»;
семінар для вчителів початкової школи "Особливості оцінювання результатів навчальних досягнень учнів НУШ";
семінар вчителів природничих та суспільно-гуманітарних наук на тему «Ефективне використання інноваційних
технологій вчителями ШМО природничих наук, історії та правознавства з метою покращення якості освітньої
діяльності»;
семінар "Особливості роботи вчителя іноземних мов в умовах НУШ";
круглий стіл вчителів іноземних мов: «Застосування засобів медіа, технології критичного мислення на уроках
гуманітарного циклу з метою формування медіа компетентної особистості».
семінар ШМО класних керівників. Робота з попередження насилля над неповнолітніми та булінгу (цькування) серед
неповнолітніх;
семінар ШМО вчителів фізичної культури, основ здоров’я: «Організаційно-методичне забезпечення викладання
фізичної культури у 2021-2022 н.р. в умовах адаптивного карантину».
семінар для вчителів трудового навчання та предметів художньо-естетичного циклу: «Формування предметних
компетентностей учасників освітнього процесі на уроках технології та образотворчого мистецтва – умова досягнення
якісної освіти»;
семінар вчителів початкових класів: «Інноваційна діяльність учителя в умовах інформаційно-розвивального простору
школи як основна складова формування ключових компетентностей молодшого школяра»;
семінар для вчителів української мови та літератури: «Використання інноваційних технологій на уроках української
мови та літератури як спосіб удосконалення професійної компетентності вчителя»;
семінар - практикум за участю вчителiв початкових класів та iнформатики: «Використання інтерактивних технологій
під час дистанційного навчання». 27.10.2021;
вебінар «Дистанційне навчання в умовах карантину: психологічний аспект»;
онлайн-конференція «Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування»;
науково-теоретичний семінар: «Дотримання вимог до обов’язкових результатів навчання учнів на рівні базової
середньої освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями, структура та
зміст базової середньої освіти у відповідності з Державним стандартом»;
психолого-педагогічний семінар «Технології роботи з дітьми «групи ризику»;
семінар МО класних керівників: «Впровадження цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного
виховання щодо формування української громадянської ідентичності засобами виховної роботи»;
вебінар вчителів іноземних мов «Як мотивувати дитину до навчання засобами навчального предмету»

Впродовж навчального року педагоги приймали участь у міських методичних
навчаннях, тренінгах, проєктах:


участь у міському проєкті «School Z» – з 10.2021 року;



семінар модулю 5 «Фахове спілкування та партнерська взаємодія» для вчителів природничих

наук - «Впровадження модельних програм з природничих наук нової української школи,
особливості викладання"»


майстер-клас модулю 5 «Фахове спілкування та партнерська взаємодія» - «Використання
сучасних інноваційних технологій навчання як засіб формування життєвих компетентностей на

уроках біології»;


участь адміністрації закладу у роботі постійно діючого семінару «Організація безпечного та
здорового освітнього середовища» для директорів, заступників директорів, відповідальних осіб
за охорону праці та безпеку життєдіяльності;



тренінгу з надання першої психологічної допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій
(психолог, соціальний педагог);



семінар-практикум в межах реалізації міського проєкту "Впровадження інноваційних підходів у
практику роботи природничих та економічних дисциплін" для вчителів природничих наук.
Онлайн, організований економічним факультетом ЗНУ 25.10.2021

Впродовж року вчителі закладу взяли участь у методичних навчаннях ЗНУ:









особливості інклюзивного навчання та забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі
дітей з особливими освітніми потребами;
діджиталізація та використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому
процесі;
профіль історія та правознавство: науково-методична підтримка викладання;
спецкурс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
курс «Мовно-комунікативна компетентність вчителя-предметника»;
презентація модельної програми «Зарубіжна література. 5-6 класи»;
онлайн-консультації з теми «НУШ крокує в 5 клас: навчально-методичне забезпечення відповідно до
модельних навчальних програм» для вчителів біології, хімії та географії.

Активну участь вчителі закладу брали участь у міських методичних навчаннях, тренінгах
при КЗ «ЗОІППО» ЗОР, проходженні онлайн-курсів, участь в онлайн-семінарах:









тренінги ЗОІППО з реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти (вчителі, які у
2022-2023 н.р. будуть викладати предмети в 5-х класах НУШ за новим Державним стандартом) –
впродовж року:
«НУШ у базовій загальній середній освіті: управлінський супровід»»
інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут»
курс «Громадянська та історична освітня галузь»;
інтегрований курс «Мистецтво» або інші курси мистецької галузі;
освітня галузь: «Фізична культура»;
вебінар з навчально-методичної підтримки реалізації НУШ (5 клас) «Реалізація природничо-наукової
компетентності під час вивчення курсу "Пізнаємо природу».

Впродовж року вчителі закладу взяли участь у методичних навчаннях ЗНУ:








особливості інклюзивного навчання та забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі
дітей з особливими освітніми потребами;
діджиталізація та використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в
освітньому процесі;
профіль історія та правознавство: науково-методична підтримка викладання;
спецкурс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
курс «Мовно-комунікативна компетентність вчителя-предметника»;
презентація модельної програми «Зарубіжна література. 5-6 класи»;
онлайн-консультації з теми «НУШ крокує в 5 клас: навчально-методичне забезпечення
відповідно до модельних навчальних програм» для вчителів біології, хімії та географії.

З метою професійного зростання вчителями закладу здійснюється самоосвітня діяльність,
протягом року були пройдені:

























онлайн-навчання за програмою «Основи здоров'язбережної компетентності» (60 год.);
навчання класних керівників: онлайн-курс "Вчимося жити разом" (30 год.);
навчання класних керівників за програмою онлайн-курсу "Освіта на основі життєвих навичок" (24 год.);
онлайн-курс, розроблений ГС "Освіторія", Lenovo та ТОВ "ЕдюкейшналЕра" «Бери і роби» - навички використання
практичних інструментів для вчителя під час уроків. (20 год);
курс "Недискримінаційний підхід у навчанні" ТОВ "Едюкейшнал Ера"", 32 год.;
Prometheus, онлайн курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» ( 80 годин).
Edera, Онлайн -курс "Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін "Планета - мій дім" , (2 години), Intel. "Навчання
для майбутнього", (64 години).
Проєкт "Школа Волонтерів».
Edera, Онлайн -курс "Оцінювання без знецінювання", (30 годин).
Nus-english "English for Primary School Teachers" (20 годин) .
Nus-English. "Навчальны програмами НУШ та Кембриджська шкала життєвих компетентностей" (5 год).
Prometeus.
Курс "Стартуємо до успішної школи" з циклу он-лайн курсів "30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина"
від Програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа". 30 год
Курс "Успішне вчителювання - прості рецепти на щодень". 30 годин
Курс "Цифрові комунікації в глобальному просторі».
Курс "Основи Web UI розробки" Курс "Алгоритми і проєкти Scratch«.
Курс "Психологія стресу та способи боротьби з ним».
Курс "Основи інформаційної безпеки».
Курс "Основи програмування (мовою Python) , 30 годин.
Edera
Онлайн -курс "Найбільший урок у світі. Знаю права і змінюю світ».
Онлайн -курс "Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін "Планета - мій дім", (2 год.),
Онлайн-курс ТОВ "Едюкейшнал Ера" для педагогів та керівників шкіл "Про дистанційний та змішаний формати навчання".
Тривалість 50 год.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У 2021-2022 Н.Р.

В цьому поточному році в мережі закладу функціонують 26 класів, в яких навчається на
кінець навчального року 705 учнів закладу, що на 12 учнів менше ніж на початку року та
21 учень, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, що прибули в березні-травні
2022 року.

Протягом навчального року відбулася втрата контингенту – 1,7%.
Мова навчання – українська.

Статистичні дані щодо контингенту учнів по закладу подано таблично:
Запорізька гімназія №97 Запорізької міської ради
Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1–4 класи

5–7 класи

8–9 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть
класів

К-сть учнів

13

389

9

224

4

113

Середня
наповнюваність 29,9

Середня
наповнюваність 24,8

Усього у навчальному
закладі

Середня
наповнюваність 28,3

Усього класів школи: 26
Усього учнів школи: 726
Середня наповнюваність:27,9

1–9 класи

Харчування учнів
з метою якісної організації харчування учнів Запорізької гімназії №97 в 2021-2022 навчальному
році в закладі було організовано харчування учнів як за кошти батьків, так і пільгових категорій.
За 2021–2022 навчальний рік з загальної кількості - 726 учнів - харчувалися в їдальні закладу
(охоплені всіма видами харчування) - 402 учні. Це 56 % від загальної кількості учнів. Цей показник за
порівнянням з минулим роком підвищився на 4%. Всього охоплено гарячим харчуванням - 196 учнів.
З них за батьківський кошти:
1-4 класи – 128 учнів;
5-8 класи - 54 учня;
9 класи - 14 учнів.
З них учні пільгових категорій - 93 учні:
з малозабезпечених сімей (останні дані, так як ці показники змінні протягом року) 13 учнів;
діти сироти та позбавлені батьківського піклування - 8;
діти, батьки яких загинули у зоні проведення АТО -1;
діти учасників бойових дій - 40;
діти, які потрапили в СЖО - 13;
пільгове харчування ГПД - 4 дітей,
діти з сімей ВПО - 14.
Статистичні дані щодо охоплення харчуванням в закладі впродовж двох
років

500

402

386

400
300

196

178

200

93

78

100
0
2020-2021
Охоплено всіма видами харчування

2021-2022
Гаряче харчування за кошти батьків.

Пільгове харчування

Результати навчальної діяльності
У 2021-2022 навчальному році було атестовано 331 учень 5-9 класів
Статистичні звіти про результати навчальних досягнень за шість років представлено у таблиці:
Рівень
навчальних
досягнень
Навчальний
рік

високий

Кількість
учнів

достатній

%

середній

початковий

Кількість
учнів

%

Кількість
учнів

%

Кількість
учнів

%

2016-2017

26

7,2%

128

35,4%

193

53,3%

15

4,1%

2017-2018

35

6,6%

199

37,6%

238

53,5%

12

2,3%

2018-2019

17

3,5%

160

32,5%

293

60%

20

2019-2020

25

4,8%

217

41,7%

267

51,3%

11

2,2%

2020-2021

14

3%

169

39%

235

55%

20

5%

2021-2022

11

3%

135

41%

182

55%

3

1%

4%

11 (3%) учнів закладу, які досягли високих успіхів у навчанні на рівні 10-12 балів за підсумками
2021-2022 навчального року, були нагороджені похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні».
Учні, які б за результатами навчання в поточному році отримали свідоцтво з відзнакою відсутні.

Олімпіади
Якісне навчання у нашому закладі підтверджено і щорічними перемогами
учнів у предметних конкурсах, олімпіадах, розподіл призових місць за п’ять років
в І та ІІ турах представлено в таблиці:
Місце

2017-2018

Всього
учасників

2018-2019

315

2019-2020

360

2020-2021

365

2021-2022

292

220

І

16

5,1 %

22

6,1 %

23

6,3 %

14

4,8 %

8

3,6%

ІІ

29

9,2 %

26

7,3 %

28

7,7 %

16

5,4 %

10

4,5%

ІІІ

30

9,5 %

27

7,5 %

28

7,7 %

12

4,1 %

4

1,8%

Учасники ІІ
етапу

54

17,1 %

52

14,5 %

53

14,5 %

42

14,3 %

22

10 %

І

0

0%

1

1,9 %

1

1,8 %

1

2,3 %

1

4,5 %

ІІ

2

3,7 %

2

3,8 %

2

3,7 %

1

2,3 %

2

9%

ІІІ

10

18,5 %

10

19,2 %

8

15 %

10

23,8 %

6

27,2 %

Статистичні дані щодо призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
за 5 років представлено в таблиці:
2017-2018 2018-2019
№ п/п
1.Всього
1
1
учасників
Всього призерів
0
1

2019-2020

2020-2021 2021-2022

1

1

1

1

1
1

Гурткова робота
Протягом 2021-2022 навчального року функціонували гуртки:



«Хореографічний» (3 вікові групи, керівник Плахоткіна Н.Н),

 «Юні екскурсоводи» (для учнів 5-6 класів, керівник Бабаніна О.І.),


«Міні футбол» (для учнів 5-6 класів, керівник Уютнов С.Ю.)

За запитами батьків та учнів в закладі працювали

гуртки позашкільного

навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів», секція
федерації УШУ (ДЮСШ 2), секція «Волейбол» ДЮСШ №10.

Співпраця навчального закладу
■

Заключено договір про спільну діяльність з ДНЗ “Запорізьке вище
професійне училище”

■

Заключено договір про проведення практики студентів закладу вищої
освіти з “Хортицькою національною навчально-реабілітаційною
академією” ЗОР

■

Заключено договір про проведення практики студентів закладу освіти з
Національним університетом “Запорізька політехніка”

■

В листопаді 2021 року вчитель початкових класів закладу прийняла участь
у супервізії, яка була проведена на підставі договору про проведення
супервізії закладу загальної середньої освіти вдповідно до Концепції
«Нова українська школа»

Про розбудову внутрішньої системи
забезпечення якості освіти
Слід зазначити, що самооцінювання здійснювалося вчителями, учнями 8-9 класів та
їх батьками. Процес розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти
розпочався в попередніх навчальних роках і самооцінювання вже здійснювалося.
Порівняння результатів самооцінювання за три роки представлено у таблиці:

Напрям оцінювання
Освітнє середовище закладу освіти
Система оцінювання здобувачів освіти
Педагогічна діяльність пед. працівників
Управлінські процеси

2021-2022

2020-2021

2019-2020

3,3

3,1

2,8

3,37

3,0

2,8

2,92

2,93

2,5

3,54

3,1

2,4

За аналізом показників, можна зробити висновок, що протягом року була
проведена дієва робота з покращення стану певних напрямів оцінювання.

Результати самооцінювання узагальнені у відповідних наказах.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна зробити висновки, що поставлені завдання
здебільшого виконані. Зміна типу закладу в 2021-2022 н.р. передбачає
кропітку роботу щодо розроблення та затвердження установчих
документів: статуту гімнізії, стратегії розвитку закладу, правил внутрішнього
трудового розпорядку тощо.
Адміністрація намагалася системно аналізувати проблеми, бачити
перспективу, прогнозувати результати, забезпечувати постійний рух
вперед. Впевнена, вищим пілотажем управлінської діяльності є створення
колективу однодумців, який працює, як єдиний злагоджений механізм для
вирішення загальної мети. Ми готові до нових здобутків і звершень.

